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TÜB‹TAK
Sualt› Bilim Kamp›

“TÜB‹TAK Sualt› Bilim Kamp›”yla, deniz bilimleri ve sualt› alanlar›nda bilimsel araﬂt›rmalar
yapmay› planlayan, halen yapan ve deneyimini dal›ﬂ yaparak art›rmak isteyen, bilimsel sualt›
projelerinde çal›ﬂmay› düﬂünen genç bilimadamlar› ve adaylar›na dal›ﬂ tekniklerini ö¤reterek
daha donan›ml› hale getirmek, böylece denizel zenginliklerimizin ortaya ç›kar›lmas›na,
korunmas›na ve nitelikli araﬂt›rmac› yetiﬂmesine katk›da bulunmay› amaçlayarak baﬂlad›¤›m›z
kampta hedeflerimize ulaﬂt›k.
TÜB‹TAK Sualt› Bilim Kamp› 1 Eylül 2007’de tan›ﬂma etkinlikleriyle baﬂlad›. Tan›ﬂma etkinli¤inden sonra tüplü dal›ﬂla ilgili teorik ders anlat›ld›. ‹lk
derste, temel olarak tüplü dal›ﬂta hangi malzemelerin kullan›ld›¤›, bunlar›n
teknik özellikleri, nas›l seçilmeleri, nas›l kullan›lmalar› gerekti¤i gibi konular hakk›nda bilgiler verildi. Ayr›ca, suB‹L‹M ve TEKN‹K
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alt›nda anlaﬂabilmek için kullan›lan
iﬂaretleri de ö¤retildi. Teorik derslerden sonra uygulamal› deniz çal›ﬂmalar›na geçildi. Kat›l›mc›lar›n daha önce
sualt› deneyimleri olmad›¤›ndan, hem
sudaki durumlar›n› görmek, hem de
sualt›na daha kolay ve çabuk uyum
sa¤lamalar› için yüzme becerilerine ve
ayak vuruﬂlar›na bak›ld›. Paletleri sual-

t›nda do¤ru biçimde kullanma teknikleri ö¤retildi. Bunun d›ﬂ›nda, tüplü dal›ﬂ sisteminde a¤›zdan nefes al›p a¤›zdan nefes verildi¤inden bunun çal›ﬂmas› yap›ld›. Bu çal›ﬂmada amaç burundan nefes almay› mümkün oldu¤unca çabuk engellemek; böylece su
yutma gibi sorunlar›n önüne geçebilmek. Bu uygulama için kat›l›mc›lardan
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yüzlerine takt›klar› maskelerin içine su
doldurmalar› istendi. ‹çi suyla dolu
maskeyle konuﬂmalar› da istenen kat›l›mc›lar burundan nefes almay› kontrol etmeye çal›ﬂt›lar. Daha sonra sualt›nda maskenin içine su girerse, yüzeye ç›kmadan nas›l boﬂalt›laca¤› ö¤retildi. Bunun bir ileri aﬂamas› olan maskeyi suya atma, dal›p maskeyi bulma ve
sualt›nda boﬂalt›p yüzeye ç›kma çal›ﬂmas› da yapt›r›ld›. ‹lk gün, tüplü dal›ﬂ
malzemelerinin dal›ﬂtan önce nas›l
ba¤lanaca¤› ö¤retilerek bitirildi. Kamp›n ikinci gününde tüplü dal›ﬂ e¤itimi
verildi. Dal›ﬂlar Türkiye Sualt› Sporlar› Federasyonu’nun (TSSF) önermiﬂ
oldu¤u e¤itim sistemine uygun olarak
verildi. ‹lk üç gün boyunca bilimsel
dalg›ç aday› olacak olan kat›l›mc›lara
sualt›nda tüpten gelen havay› soluma,
maskeden su boﬂaltma, maskesiz nefes
al›p verme, sualt›nda dengede kalma,
dal›ﬂ eﬂiyle hava paylaﬂ›m› gibi temel
dal›ﬂ becerileri kat›l›mc›lara kazand›r›ld›. Dal›ﬂ e¤itiminin sonunda kat›l›mc›lar 18 metre derinli¤e kadar indiler ve
dal›ﬂ e¤itimini tamamlad›lar. Toplam 6
dal›ﬂ sonunda tüm becerileri kazanan
dal›c›lar, sualt›nda kendi kendilerine
yetecek duruma geldiler.

Kat›l›mc›lar omurgas›z araﬂt›rma uygulamas› s›ras›nda kaya yüzeylerinden örnek ald›lar.

Deniz Omurgas›zlar›
Araﬂt›rmalar›
Dal›ﬂ e¤itiminden sonra kampta
hedefledi¤imiz program olan bilimsel
dal›ﬂ e¤itimine baﬂlad›k. ‹lk olarak, ‹stanbul Haliç Üniversitesi’nden Yrd.
Doç. Dr. Mehmet Baki Yokeﬂ, deniz
omurgas›zlar›n›n dal›ﬂ yap›larak nas›l
araﬂt›r›laca¤› anlatt›. Dalarak araﬂt›rma yapman›n önemli oldu¤unu vurgulayan Yokeﬂ, k›y›lar›m›zda yaﬂayan
çok say›da deniz canl›s›n›n, dal›ﬂ teknikleri kullanmadan araﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lmas›ndan dolay› kay›t edilmedi¤i-

Kum yüzeyinden örnek toplanmas›

ni belirtti. Yokeﬂ, ilk olarak kendi
araﬂt›rmalar›nda kulland›¤› araç - gereçleri tan›tt›. Bu derste gördük ki,
sualt› bilimsel araﬂt›rma için çok pahal› araçlara gerek yok. H›rdavat malzemeleriyle de benzer araﬂt›rmalar yap›labiliyormuﬂ. Örne¤in, ayakkab› f›rças›, plastik boru, alüminyum folyo,
plastik kutu, çekiç gibi malzemeler
sualt›ndan örnek toplamak için kullan›labiliyor. Yokeﬂ, tüm kat›l›mc›lara
sualt›nda, farkl› yaﬂam alanlar›ndan
(kumluk, kayal›k yerler gibi) örnek
toplama çal›ﬂmas› yapt›rd›. Kat›l›mc›lar, ilk olarak dald›klar› bölgenin ekosistemini inceledikten sonra kum yüzeyinden, kaya yüzeyinden f›rça ve
kürekle örnek toplad›lar. Dal›ﬂlar bittikten sonra kat›l›mc›lar toplad›klar›
örnekleri incelediler.

Sualt› Arkeoloji
Uygulamalar›

Tüplü dal›ﬂ e¤itimi için,
canl›lar›n az yaﬂad›¤› kumluk bir alan seçildi.

Bilimsel dal›ﬂ e¤itiminin ikinci gününde Do¤u Akdeniz Üniversitesi Ö¤retim Görevlisi Hakan Öniz taraf›ndan sualt›nda arkeolojik çal›ﬂmalar›n
nas›l yap›ld›¤› kat›l›mc›lara ö¤retildi.
‹lk olarak, sualt› arkeolojisi konusunda temel bilgiler verildi. Sonra da suEkim 2007
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Arkeoloji dersinde
kat›l›mc›lar kald›rma balonu kulland›.

Araﬂt›rma Görevlisi Ünsal Karhan, kat›l›mc›lara kaya yüzeylerinde yaﬂayan canl›lar› tan›tt›.

Arkeoloji dersinde tüm
kat›l›mc›lar airlift kulland›.

alt› arkeolojisinde kullan›lan araç ve
gereçler tan›t›ld›. Bu tan›t›mdan sonra dal›ﬂ uygulamalar›na geçildi. Sualt›
arkeolojisinde temel olarak kullan›lan
hava borusu (air-lift) ve kald›rma balonu kullan›m›, arkeolojik bulgular›
çizme gibi uygulamalar yap›ld›. Hava
borusu, arkeolojik bir bulgu araﬂt›r›l›rken ortamda kum gibi maddelerden
kaynaklanan bulan›kl›¤›n giderilmesini sa¤layarak arkeolojik bulguyu rahatça incelemeyi sa¤lar. Kald›rma balonu, sualt›nda taﬂ›nacak ya da yukar› ç›kar›lacak a¤›r bir yükün kolayca
ve güç harcanmadan hareket ettirilmesini sa¤lar. Tüm kat›l›mc›lar hem
bu aletleri kullanmay› ö¤rendiler hem
de arkeolojik çizim ve ölçüm yapt›lar.

B‹L‹M ve TEKN‹K
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Bal›k ve Deniz Çay›rlar›
Araﬂt›rmalar›
Bilimsel dal›ﬂ e¤itiminin üçüncü gününde, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nden Doç. Dr. Ali Cemal Gücü taraf›ndan do¤rudan gözleme dayal› bal›k
say›m yöntemiyle, bal›k araﬂt›rma tekni¤i ve uygulamas›, Posidonia deniz
çay›rlar› araﬂt›rmalar› yapt›r›ld›. Di¤er
uygulama derslerinde oldu¤u gibi ilk
olarak teorik bilgiler verildi. Uygulama
dal›ﬂlar›, Posidonia deniz çay›rlar›n›n
Akdeniz’deki en do¤u s›n›r› olan Turgutlar Koyu’nda yap›ld›. Posidonia deniz çay›rlar›n›n alt s›n›r›n›n belirlenmesi (o bölgede yaﬂad›¤› en derin yer), yo¤unlu¤u ve çay›r boylar›n›n ölçümü gibi uygulamalar yap›ld›. Ancak bu bölgede denizdeki bulan›kl›ktan dolay›
görüﬂ çok düﬂüktü. Bu durum uygulama dal›ﬂ› için uygun olmad›¤›ndan yalKat›l›mc› Furkan Durucan
taraf›ndan çekilen bu foto¤raf,
bilimsel amaçl› görüntüleme
dersinde birinci oldu.
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TRT Belgesel Pro¤ram Müdürlü¤ü’nden yönetmen
Girayhan Alpdo¤an, kamp›n belgeselini çekti.

n›zca bir grup dal›ﬂ yapabildi. Bunun
yan›nda, di¤er bir uygulama olan, do¤rudan gözleme dayal› bal›k say›m› için
görüﬂün net oldu¤u baﬂka bir bölgeye
gidildi. Kat›l›mc›lar›n tümü hem tüplü
hem de tüpsüz dal›ﬂla bal›k say›m› yaparak dal›nan bölgenin o tarihteki bal›k türlerini belirlediler. Hani bal›klar›,
papaz bal›klar›, gün bal›klar› gibi türler s›kl›kla görülenlerdi.

Bilimsel dal›ﬂ e¤itiminin son gününde, Tahsin Ceylan taraf›ndan sualt›nda
bilimsel amaçl› görüntü alma uygulamas› yap›ld›. ‹lk olarak sualt› foto¤rafç›l›¤›n›n temel konular› anlat›ld›. Geniﬂ
aç›, makro çekim, flaﬂ kullan›m›n›n
önemi anlat›larak çekim yaparken bunlar›n ne zaman ve nas›l kullan›laca¤›
anlat›ld›. Uygulama dal›ﬂ›ndaysa tüm
kat›l›mc›lar de¤iﬂik foto¤raf de¤erlerinde makro ve geniﬂ aç› çekimleri yap-

t›lar. Ceylan, canl› çekimlerinde bal›k
ve di¤er hayvanlar›n davran›ﬂlar›n›n
önemli oldu¤u ve foto¤raf bilgisi d›ﬂ›nda hayvan davran›ﬂlar›n› bilmenin iyi
görüntü alman›n koﬂulu oldu¤unu da
belirtti. Görüntüleme teknikleriyle bilimsel dal›ﬂ program›n› bitirmiﬂ olduk.
TÜB‹TAK Sualt› Bilim Kamp›’nda,
sualt›nda bilimsel araﬂt›rma yapan ve
yapmay› planlayan genç biliminsanlar›
ve adaylar›na hedeflenen ve programlanan uygulamalar›n›n tümü yapt›r›ld›.
Genç biliminsanlar› ve adaylar› bu

kamp sonunda bilimsel dal›ﬂ yaﬂamlar›na çok iyi bir baﬂlang›ç yapm›ﬂ oldu.
Bundan sonras›nda bilimsel sualt› projelerinde görev alarak kendilerini geliﬂtireceklerinden kuﬂkumuz yok. ‹lk
defa yapt›¤›m›z bu kamp› gelecek y›llarda say›s›n› art›rarak daha çok say›da araﬂt›rmac›ya bilimsel sualt› becerileri kazand›rmay› hedefliyoruz. Böylece ülkemizde dalarak araﬂt›rma yapan
biliminsan› say›s›n› art›rarak sualt›
zenginliklerimizi ortaya ç›kar›lmas›n›
ve korunmas›n› sa¤layabiliriz.
Katk›lar›ndan dolay› Mersin Taﬂucu Belediyesi’ne ve Fen ‹ﬂleri Müdürü Iﬂ›k Özertürk’e teﬂekkur ederiz.
Yaz› ve Foto¤raflar

Bülent Gözcelio¤lu

Foto¤raf: ‹brahim Peksar›

Bilimsel Amaçl›
Görüntüleme Teknikleri
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